Donatiu a través d’internet
http://www.omp.es/Donativos/donativo.htm

Signatura del titular del compte

IBAN: ......................................................................................

Domicilio un pagament de ........................................ euros:
Mensual
Trimestral
Semestral
Anyal

.
. Bankia - ES74 2038 1027 5860 0075 5830
. (Grupo
Banco Popular - ES25 0075 0204 9506 0006 0866
Santander)

Transferència bancària als següents comptes de OMP:
Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950

Xec bancari adjunt a “Obres Missionals Pontifícies”

ENVIAMENT

NOTA: Mitjançant aquest formulari, presta el seu consentiment perquè les dades personals
que faciliti a Obres Missionals Pontifícies siguin tractats únicament per gestionar els seus
donatius i poder comunicar-nos amb vostè. No se cediran a tercers excepte obligació legal, i
pot, en tot moment, accedir, rectificar i suprimir les dades, juntament amb altres drets, com
s'explica en la informació addicional sobre privadesa disponible a la nostra pàgina web:
www.omp.es/politica-proteccion-datos/

*No oblidi emplenar els camps marcats amb asterisc. Són obligatoris
per poder desgravar el seu donatiu a la declaració de la renda. Les
aportacions realitzades a les entitats sense ànim de lucre contemplades
per la Llei 49/2002 podran donar dret a una deducció en l’IRPF.

*Sr/Sra................................................................... *NIF: ............................
Domicili: .....................................................................................................
nº ....................... Pis: ................................... C.P.: ...................................
Localitat: .................................................... *Província: ...........................
Amb una aportació de: ................................................................... euros

Vull participar en el DOMUND 2019

(Per a enviar, humitejar aquesta zona, doblegar i enganxar)

Obres Missionals
Pontifícies és una
xarxa mundial
que ajuda al
Papa a portar
endavant la missió de l'Església.
Gràcies als benefactors que formeu
part d'aquesta "cadena
de bondats", els missioners mai estan sols en la seva tasca,
i les Esglésies "acabades de néixer"
poden fer els seus primers passos.
No es pot mesurar el lliurament dels
nostres 11.000 missioners i missioneres,
ni la nostra pregària i sacrificis per ells.
Però el que sí que sabem és que continuen fent falta donatius com el teu perquè continuï aquesta cadena d'evangelització, compromís i generositat. Gràcies
per fer-la possible!

José María Calderón
Director Nacional d'OMP

